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Záverečný účet obce
a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
1. Rozpočet obce na rok 2016
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol
zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom uznesením č. 6/20151209 dňa 9.12.2015.
Rozpočet bol zmenený sedemkrát:
-

prvá zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky dňa 30.3.2016
druhá zmena schválená dňa 26.4.2016 uznesením č. XIII/20160217 a XV/20160426
tretia zmena schválená dňa 22.6.2016 uznesením č. XVI/20160622
štvrtá zmena schválená dňa 24.8.2016 uznesením č. XIX/20160824
piata zmena schválená dňa 14.12.2016 uznesením č. XXIII/20161214
šiesta zmena schválená dňa 14.12.2016 znesením č. XXIII/20161214
siedma zmena schválená rozpočtovým opatrením starostky dňa 15.12.2016

Rozpočet obce k 31.12.2016

1547450

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
1855289

1447254
500
86696
13000
1547450

1655448
500
185252
14089
1855289

713255
161920
75647
596628
0

853841
289377
77222
634849
0

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočet obce
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2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1841200

Skutočnosť k 31.12.2016
1797430,85

% plnenia
97,62

Z rozpočtovaných celkových príjmov 1841200 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1797030,85 EUR, čo predstavuje 97,62 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
1655448

Skutočnosť k 31.12.2016
1655626,74

% plnenia
100,01

Z rozpočtovaných bežných príjmov 1655448 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
1655226,74 EUR, čo predstavuje 100,01% plnenie.
a) daňové príjmy
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
% plnenia
1050621
1050428,07
99,98
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 799660 EUR z výnosu dane z príjmov
boli 31.12.2016 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 913921,49 EUR, čo predstavuje
plnenie na 114,29 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 80450 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 80842,31 EUR, čo je
100,49 % plnenie. Z toho: príjmy dane z pozemkov boli v sume 56958,35 EUR, dane zo stavieb
boli v sume 23868,75 EUR a dane z bytov boli v sume 15,21 EUR. Za rozpočtový rok bolo
zinkasovaných 80373,55 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 468,76 EUR. K 31.12.2016
obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1965,77 EUR.
Daň za psa 2143,73 EUR
Daň za užívanie verejného priestranstva 463 EUR.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 53057,54 EUR
b) nedaňové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
169683

Skutočnosť k 31.12.2016
169655,09

% plnenia
99,98

Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 124557 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 124395,46 EUR, čo je
99,87 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 2964,22
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 121432,24 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 10552 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 10552 EUR, čo je 100
% plnenie. Z toho: príjem zo služieb za fekál, práce plošinou, traktorom a pohrebné služby z
rozpočtovaných 28771 EUR bolo skutočné plnenie 28788,30 Eur. Úroky z vkladov z
rozpočtovaných 700 EUR bolo skutočné plnenie 714,40 EUR.
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Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 4317 EUR, bol skutočný príjem vo výške 4402,04
EUR, čo predstavuje 101,97% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy
z dobropisov a z vratiek, poistného plnenia a výťažky z lotérií.
Príjmy z pokút za porušenie predpisov boli vo výške 385,90 EUR, poplatky za znečisťovanie
ovzdušia 416,99 Eur.
c) Prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 435144 EUR bol skutočný príjem vo výške 435543,58
EUR, čo predstavuje 100,09% plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ESF a ŠR
18907,97 Zamestnávanie nezamestnaných
MV SR
2117,01 Voľby
Pôdohosp.platobná agentúra
2349,67 Podpora poľnohosp. pozemkov
OU Nitra Odbor školstva
380007,00 Školstvo
MV SR
4103,17 Matrika
MV SR
1223,97 Register obyvateľov
MV SR
45,80 Register adries
Obvodný úrad ŽP Nitra
346,92 Starostlivosť o živ.prostredie
Okresný úrad Nové Zámky
192,77 Odmena skladníka CO
OU Nitra Odbor školstva
6460,00 Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ
ÚPSVaR Nové Zámky
1017,06 Stravné pre deti v HN,
škol.potreby
ÚPSVaR Nové Zámky
1440,40 PND osobitný príjemca
ÚPSVaR Nové Zámky
5554,27 Podpora zdrav.postihnutých
ÚPSVaR Nové Zámky
79,67 Pohrebné
Dobrovoľná požiarna ochrana
700,00 Na opravu
NSK
495,30 Kultúrne a športové akcie
Mesto Šurany
5000,00 Z recyklačného fondu
NSK
3352,60 Sociálny projekt
NSK
1300,00 Informačné tabule
Združenie obcí Palárikovo
850,00 recyklácia
435543,58
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2016
500

Skutočnosť k 31.12.2016
182,5

% plnenia
36,5

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 500EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
182,50 EUR.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 182,50 EUR, z predaja predzáhrad.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume 0 EUR.
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3. Príjmové finančné operácie:
Rozpočet na rok 2016
185252

Skutočnosť k 31.12.2016
141621,61

% plnenia
76,45

Z rozpočtovaných finančných príjmov 185252 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
141621,61 EUR, čo predstavuje 76,45% plnenie.
Prevod z rezervného fondu 112158,96 EUR na odstavnú plochu pri cintoríne, chladiace
zariadenie domu smútku a izolácia a zateplenie stechy kina.
Prevod z fondu opráv bytovky bol vo výške 3476,65 EUR.
Príjem z exekúcie exekútora Vančíka 716 EUR.
Finančná zábezpeka na verejné obstarávanie kanalizácie 25000 EUR.
Splátky sociálnych pôžičiek 270 EUR .
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Rozpočet na rok 2016
14089

Skutočnosť k 31.12.2016
44336,97

% plnenia
314,92

Z rozpočtovaných bežných príjmov 14089 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2016 v sume
44336,97 EUR, čo predstavuje 314,92% plnenie. Z toho 30297,70 EUR sú mimorozpočtové
príjmy

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2016
Rozpočet na rok 2016
1220440

Skutočnosť k 31.12.2016
1021445,02

% čerpania
83,69

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1220440 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 1021445,02 EUR, čo predstavuje 83,69% čerpanie.
1. Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
853841

Skutočnosť k 31.12.2016
800186,75

% čerpania
93,72

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 853841 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
800186,75 EUR, čo predstavuje 93,72% čerpanie.
Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 259312 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2016 v sume 240430,06 EUR,
čo je 92,72% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, SMO, matriky, OKS,
opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
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Z rozpočtovaných 97876 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 90437,33EUR, čo je
92,40 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných 416748 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 392388,36 EUR, čo
je 94,15% čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk Obce, ako sú cestovné
náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné
tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných 43627 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume 42012,33 EUR, čo
predstavuje 96,30 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných 36281 Eur bolo skutočné čerpanie 34918,67 Eur – úroky zo splátok úverov a
finančného prenájmu.
2) Kapitálové výdavky :
Rozpočet na rok 2016
289377

Skutočnosť k 31.12.2016
145151,21

% čerpania
50,16

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 289377 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 145151,21EUR, čo predstavuje 50,16% čerpanie.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Traktorová kosačka +mulčovač 4979 EUR
b) Rekonštrukcia strechy kina 19953,98 EUR
c) Chladiace zariadenie do domu smútku 4080 EUR
d) Odstavná plocha pri cintoríne 86524,98 EUR
e) Rekonštrukcia domu smútku 24205,38 EUR
3) Výdavkové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2016
77222

Skutočnosť k 31.12.2016
76107,06

% čerpania
98,56

1. Z rozpočtovaných finančných
výdavkov 77222 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2016 v sume 76107,06 EUR, čo predstavuje 98,565% čerpanie. Tieto výdavky
zahŕňajú splátky úverov vo výške 58571,60 EUR, splátky finančného prenájmu 17135,46
EUR.
4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2016
Skutočnosť k 31.12.2016
634849
665691,01

% čerpania
104,86

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 634849 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016 v sume
665691,01 EUR, čo predstavuje 104,86% čerpanie. Prenesené kompetencie ZšsMŠ boli z prostr.
ŠR navýšené o 32839 EUR oproti schválenému rozpočtu.
Originálne kompetencie boli z prostr. Obce a vlastných príjmov navýšené o 5382EUR.
Mimorozpočtové výdavky sú v ZšsMŠ vo výške 30841,97 EUR.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmy z finančných operácií
Výdavky z finančných operácií
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
1699963,71
1655626,74
44336,97

1465877,76
800186,75
665691,01

234085,95
182,5
182,5
0

145151,21
145151,21
0

-144968,71
89117,24
0
89117,24
141621,61
76107,06

65514,55
1841767,82
1687136,03
154631,79
-31324,91
123306,88

Prebytok rozpočtu v sume 89117,24 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3
písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú :
a) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p.
v sume 6324,91 EUR
b) prijatá finančná zábezpeka na verejné obstarávanie- kanalizácia -fi. AKCEPTA vo výške
25000 Eur.
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Prebytok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 65514,55 EUR bol použitý na vykrytie kapitálových
výdavkov
Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok
2016 vo výške 123306,88 EUR.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu)
a sociálneho fondu
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2016
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
Úbytky - použitie rezervného fondu :

Suma v EUR
202897,34
147766,62

Odstavná plocha pri cintoríne
PD rek.dom smútku
Zateplenie strechy kina
Chladiace zariadenie do domu smútku
KZ k 31.12.2016

-86524,98
-1600
-19953,98
-4080
238505

Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2016
Prírastky - povinný prídel Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS
- životné jubileá
KZ k 31.12.2016

Suma v EUR
187,32
3192,14
-2548,85
-614
-150
66,61

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2016
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok

ZS k 1.1.2016 v EUR
5691423,41
5215543,22

KZ k 31.12.2016 v EUR
5647374,86
5129951,03

891

0
9

Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

4503223,79
711428,43
469649,33

4418522,6
711428,43
511607,43

343,17
16
0
12157,81
456688,53
0
443,82
6230,86

480,75
5027,09
0
9280,3
496225,47
0
593,82
5816,4

ZS k 1.1.2016 v EUR
5691423,41
2435261,25

KZ k 31.12.2016 v EUR
5647374,86
2546424,02

2435261,25
1403655,04

2546424,02
1350542,05

1825
0

1775
0

838294,1
64333,26
499202,68
1852507,12

807731,61
69962,59
471072,85
1750408,79

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2016
Obec k 31.12.2016 eviduje tieto záväzky:
- voči bankám
471072,85
- voči štátnym fondom (ŠFRB)
751898,41
- voči nájomníkom -finančná zábezpeka 55766,59
- voči dodávateľom
11976,38
- voči zamestnancom
2126,30
- voči poisťovniam a daňovému úradu
10911,74
- ostatné
5226,00
- iné záväzky -obstávky
38270,29

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Obec uzatvorila v r. 2014 leasingovú zmluvu na nákup traktora Zetor. Záväzok z nájmu je vo
výške 1451,88 EUR.
Poskytovateľ
úveru

Účel

Prima banka 5101208
Prima banka 5101108
Prima banka 510109

Výška
prijatého
úveru

Výška
úroku

208793,74 1,12
168984,66 4,68
295000,00 1,12

Zabezpečenie
úveru

Vlastná zmenka
Vlastná zmenka
Vlastná zmenka

Zostatok
k 31.12.2016

136311,87
140620,98
194140

Splatnosť

2028
2038
2024
10

ŠFRB 40437822002

548894,64 1,00

ŠFRB 4045122008

479220,61 3,9

Záložným
právom
Záložným
právom

333416,88

2033

418481,53

2038

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2016 poskytla dotácie v súlade s VZN o poskytovaní dotácií právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie :
– bežné výdavky
-1-

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel
Stolnotenisový oddiel
Aerobik Fanatik klub
Bedmintonový klub
Príspevok darcom krvi
Športovo-strelecký klub
Zväz záhradkárov
Spev.súbor Rozmaríny
Klub slovenských turistov
Slov.zväz postihnutých civilizačnými chorob.
Klub Parkinsonikov
Klub kresťanských seniorov ONEZIM

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

18900
1500
2500
450
343,64
1000
200
500
500
200
150
150
26393,64

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

18900
1500
2500
450
343,64
1000
200
500
500
200
150
150

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K 31.12.2016 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN o dotáciách.

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a)
b)
c)
d)
e)

zriadeným a založeným právnickým osobám
štátnemu rozpočtu
štátnym fondom
rozpočtom iných obcí
rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
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a)

Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

ZšsMŠ Bánov

279224,02

Rozdiel - vrátenie

použitých finančných
prostriedkov

279224,02

0

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Suma poskytnutých
Suma skutočne
Rozpočtová organizácia
finančných
prostriedkov

ZšsMŠ Bánov

386467

Rozdiel - vrátenie

použitých finančných
prostriedkov

386467

0

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu
uviesť : školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

Suma
skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )
-5-

Bežné:

ESF a ŠR
UPSVaR
MV SR
Pôdohosp.platobná
agentúra
OU Nitra Odbor
školstva
Okresný úrad Nové
Zámky
Okresný úrad Nové
Zámky
Okresnú úrad Nové
Zámky
Obvodný úrad ŽP
Nitra
Okresný úrad Nové
Zámky
OU Nitra Odbor
školstva
ÚPSVaR Nové
Zámky
ÚPSVaR Nové
Zámky
MV SR
Dobrovoľná požiarna
ochrana

Zamestnávanie nezamestnaných
Zamestnávanie ZPS
Voľby
Podpora poľnohosp. pozemkov

18907,97
5554,27
2117,01
2349,67

18907,97
5554,27
2117,01
2349,67

0
0
0
0

Školstvo

379607

379607

0

Matrika

4103,17

4103,17

0

Register obyvateľov

1223,97

1223,97

0

45,8

45,8

0

Starostlivosť o živ.prostredie

346,92

346,92

0

Odmena skladníka CO

192,77

192,77

0

6460

6460

0

1017,06

1017,06

0

1440,4

1440,4

0

275
700

275
700

0
0

Register adries

Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ
Stravné pre deti v HN,
škol.potreby
PND osobitný príjemca
Pokuty za porušenie predpisov
Oprava hasičskej stiekačky
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c)

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2016 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec
Šurany spoločný stav.úrad
Mesto Šurany-recykl.fond
Združ.obcí Palárikovo
e)

Suma poskytnutých
finančných prostriedkov

2202,99
5000
850

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

2202,99
5000
850

Rozdiel
0
0
0

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

NSK

Suma prijatých
finančných prostriedkov

5147,9

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov

5147,9

Rozdiel
0

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu
programového rozpočtu
Príloha č.1 Záverečného účtu.
Vypracovala: Erika Palacková

Predkladá: PhDr. Helena Juríková

V Bánove 17.3.2016
11. Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu
rezervného fondu vo výške 123306,88 EUR.
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